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  در شكوفايي دانش اخالق اسالمي )ع(نقش اميرالمؤمنين
  منظر روايات از

  *عباسعلي فراهتي
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  چكيده
گونه كه انديشمندان بزرگ اسالمي، اعم از دانشمندان اماميـه و عالمـان اهـل      همان

در تمامي علوم اسالمي ازجمله  )ع(اند، اميرمؤمنان  سنت، بر اين حقيقت اذعان كرده
صرف و نحو، بالغت، فقه، علوم قرآن و حديث، اخالق و دانش كالم و حكمـت  

  . سرآمد همگان درطول تاريخ بوده است... الهي و عرفان اسالمي،
اند كه در آن از شـناخت خيـر و شـر      دانش اخالق را علم و فني تعريف كرده

سـاز دربـين     اين دانش سرنوشت. ملزم شودشود تا انسان به انتخاب خير   بحث مي
هاي ديگر اهميت وااليي دارد و  بر اين اساس، بررسي آن، حساسيت و   ساير دانش
  .يابد  اي مي  اهميت ويژه

اي از فضـايل و    در اين مقاله كوشش شده است ضمن معرفي اين دانش، پـاره 
سي شود؛ همچنـين،  رذايل اخالقي بيان و از دو جنبة اخالق فردي و اجتماعي برر

هاي اخالق فردي مانند تقوا، صـدق و راسـتي و عجـب و نيـز       بعضي از زيرشاخه
هاي اخالق اجتماعي مانند اداي امانت، تواضع و عدالت مطـرح    برخي از زيرشاخه

در اين زمينه از هر دو بعد ) ع(و عملكرد آن حضرت )ع(هاي اميرالمؤمنين  و ديدگاه
) ع(د ملكات و حاالت ارزندة نفساني در وجود حضرتنظري و عملي بيان و وجو

هـاي نـاب     يافتـه شـود كـه انديشـه      توصيف و درنهايـت بـه ايـن مطلـب دسـت     
با عمـل بـه   ) ع(بارور شده و آن حضرت) ع(در وجود اميرالمؤمنين )ص(محمدي
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هاي نوراني كه در وجـودش شـكوفا شـده بـود،       آنچه كه به آن علم يافته و انديشه
  .ري آن انديشه در افكار مردم جامعة زمان خود و پس از آن بوده استدرپي اثرگذا
  .اميرالمؤمنين، دانش اخالق، اسالم :ها  كليدواژه

  

  مقدمه. 1
هايي است كه فراگيري آن بر همه سفارش شده اسـت؛ چراكـه     دانش اخالق ازجمله دانش

هـاي    در جرگـة انسـان  دادن روح به اين دانش و درپي آن عمل به اين علم، آدمـي را    زينت
هرچند انسان به تمامي معارف الهي نيازمند اسـت، نيازمنـدي   . دهد  وارسته و سالك قرار مي
با تهذيب . دنبال آن تهذيب روح بيشتر است  و به) يعني دانش اخالق(روح او به اين معرفت

انسـان     دةشود؛ و در اين مسير، علـم و ارا   روح، حلّ بسياري از مشكالت بر انسان آسان مي
ترين  پس ضروري است كه در راه تعليم و تعلّم آن كوشيد؛ و مناسب. تواند راهگشا باشد  مي

روش تعليم و تعلّم آن اين است كه با استفاده از منابع اصيل اين علم، راه را براي شـناخت  
وجـو در ايـن    آن هموار كرد، تا هركس كه اندك ميلي بر اصالح نفس خود دارد، با جسـت 

ابع شناختي، بر علم خود بيفزايد و با عمل به آنچه فرا گرفته است، زمينه را براي تربيت و من
  .تهذيب نفس فراهم آورد

از طرفي، . توان گفت كه بررسي دانش اخالق اسالمي، اهميت وااليي دارد  با اين بيان مي
گـرفتن   پس از دردسـت ) ع(تنديس اخالق اسالمي است؛ زيرا آن حضرت )ع(اميرالمؤمنين

هاي مختلف به اصـالحات نيـاز داشـت،      زمام حكومت اسالمي، از آنجا كه جامعه در زمينه
اي در بازگشت جامعة اسالمي به عصر رسالت و پيروي از قـرآن و سـنّت     اقدامات گسترده

در تغيير ساختار فكري ـ اخالقي ) ع(آن حضرت ترين آنها، تالش  عمل آورد كه مهم  نبوي به
اي در اخالق نياز اسـت؛ از ايـن     در اين راستا، به معرفي الگوي برجسته. جامعة اسالمي بود

تـوان گـامي مـؤثر در ايـن       در شكوفايي اين دانش، مي )ع(روي، با اثبات نقش اميرالمؤمنين
در بعد نظري و عملي تا  )ع(امام عليهاي   مسير برداشت و به اين سؤال پاسخ داد كه آموزه

  .الشّعاع خود قرار داده است  چه ميزان دانش اخالق اسالمي را تحت
، آثاري چندي به نگارش درآمده كه در آنها اخالق محـور  البالغه  نهجدر زمينة اخالق و 
بيان )ع( ناي از فضايل و رذايل اخالقي با توجه به بيانات اميرالمؤمني  بحث قرار گرفته و پاره

از  البالغـه   اخـالق در نهـج  از مرتضـي مطهـري،    البالغـه   سيري در نهج: ازجمله(شده است
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؛ ولي افق ديد آنهـا بـا مقالـة    )از سيدحسين هاشمي البالغه  اخالق در نهجسيدكاظم ارفع، و 
  .نمايد  حاضر متفاوت مي

  
 مفاهيم بنيادي. 2

  اخالق 1.2
جمـع واژة  » اخالق«توان بر اين مطلب تصريح كرد كه   هاي لغت مي  وجو در كتاب با جست

معناي طبيعت و   به(است و در معاني متعددي مانند دين، طبع، سجيه، خليقه» خُلُق«و » خُلق«
اند كه صفات و مفاهيم  را صورت باطني انسان دانسته» خُلق«حقيقت . كاربرد دارد) سرشت

ها و معاني مخصوص به   انسان، با ويژگيويژة خود را دارد و آن را دربرابر صورت ظاهري 
هـاي پسـنديده و     ، ويژگـي )شكل باطني و ظاهري انسان(اند؛ و براي اين دو خود، قرار داده
؛ 315: ق1428؛ جـوهري،  5/158: 1375؛ طريحـي،  10/87:ق1414منظور،   ابن(ناپسند است

ـ «و » خَلـق «، )297: ق1412(راغب اصفهاني). 4/151: ق1410فراهيدي،  را در اصـل  » قخُل
هايي كه   به هيئت و اشكال و صورت» خَلق« ؛ ولي»شُرب«و» شَرب«يكي دانسته است، مانند 

هـايي    ويژة نيروهـا و سرشـت  » خُلق«يابد و  اختصاص مي شود،  با چشم ديده  و ادراك مي
  . شوند  است كه با بصيرت درك مي

 ،)51: ق1398(مسـكويه   ابن حاصل تعريفي كه از ديدگاه انديشمندان اسالمي ــ ازجمله
محمدباقر ، )9: 1365(مالمحسن فيض كاشاني، )102: الف1369(خواجه نصيرالدين طوسي

دسـت    ــ از اصطالح اخالق به) 42: 1367(محمدمهدي نراقي، )68/372: ق1403(مجلسي
اعمـال  اي نفساني در وجود انسان است كه او را به انجام   آيد، اين است كه اخالق، ملكه  مي

اين ملكه ممكن است از طبيعت و مـزاج  . كند  و كسب صفات پسنديده و ناپسند تشويق مي
اگر آن اعمال يا صفات مطابق با . شخص و يا براثر ممارست و مجاهدت نفس حاصل شود

گويند و اگر برخالف آن دو باشد، به آن اخالق  عقل و شرع باشد، به آن اخالق پسنديده مي
  .شود  ناپسند اطالق مي

  
  علم اخالق 2.2

اند كه مفهوم كلّي آن را   انديشمندان اسالمي در زمينة علم اخالق تعاريف بسياري ارائه داده
زيسـتن    دانش اخالق تنها علم چگونه: توان در يك جمله از قول شهيد مطهري بيان كرد  مي
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دانش اخالق هم توان گفت   درواقع مي). 191: 1377(بودن نيز است  نيست بلكه علم چگونه
كند و سعادت حقيقـي   علم است هم فن؛ دانشي است كه مهلكات و منجيات را معرفي مي

را ــ كه دستيابي به مرتبة قرب خداوند است ــ درپرتو آگاهي و علم، و از طرفي، عمل بـه  
كند نفس   سازد و پس از شناخت خير و شر، به انسان كمك مي اين دانش، براي بشر مهيا مي

را به انجام اعمال خير و پسـنديده تشـويق كنـد و از انجـام اعمـال شـر و ناپسـند         خويش
: تا  ؛ طباطبايي، بي35: 1367؛ نراقي، 48: الف1369؛ طوسي، 54: ق1398مسكويه،   ابن(بازدارد

  ).17: تا  ؛ بامداد، بي2/300
در . اسـت    دانش اخالق از دو بخش دانش اخالق نظري و اخالق عملي تشـكيل شـده  

ها بررسـي    ، قواعد و اعمال اخالقي و قضاوت افعال انسان)اخالق نظري(بخش نخست آن
هـاي اخالقـي اسـت؛ و در بخـش دوم       نـوعي دربرگيرنـدة توصـيه     شود و اين بخش به مي
  . شود  دهي مي  ها جهت  ها در افعال انسان  ، اين توصيه)اخالق عملي(آن

  
  موضوع علم اخالق 3.2

هايي كه در اين علـم انجـام     اخالق، موضوع اين علم را با توجه به بررسيانديشمندان علم 
  .اند  اند، مشخص كرده  داده و تعاريفي كه از آن ارائه داده

انسـاني اسـت؛ چراكـه    » نفس ناطقة«ــ بعضي بر اين اعتقادند كه موضوع علم اخالق، 
ن، سـبب  حقيقت انسـان، نفـس او اسـت و نفـس انسـاني بـا رسـوخ خلقـي خـاص در آ         

: الف1369؛ طوسي، 55: ق1398مسكويه،  ابن.(گرفتن كردارهاي نيك يا بد خواهد شد انجام
  )32: 1371؛ نراقي، 42: 1367؛ نراقي، 48

كنند و موضوع اين علم را رفتارهـاي   ــ برخي، بيشتر بر جنبة رفتاري و عملي تأكيد مي
  )23: 1386؛ مغنيه، 136: تا  ؛ بامداد، بي14: م1974امين، . (دانند  اختياري انسان مي

اي ديگر معتقدند كه موضوع علم اخالق، تكليف و راه رسـيدن بـه سـعادت      ــ عده
 .ترين شيوة زندگي، هدف و فايدة آن است  است و تعيين بهترين طريقة عمل و پسنديده

  )5: 1330نبهي، (
ديدگاه ديگري هم در اين زمينه مطرح است كه در آن، هم صفات و ملكات  اماــ 

مصباح يزدي، ( .شود  نفساني و هم رفتار و اعمال انسان موضوع علم اخالق معرفي مي
1372 :198(  
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موضوع علم اخالق، وسيع است و ملكات و حاالت  :توان گفت  بنابراين، درمجموع مي
  .شود  ي داشته باشد، شامل مينفساني و افعالي را كه رنگ ارزش

  
  هاي تاريخي  زمينه. 3

هاي اخالقي از زماني كه انسان برروي زمين قدم گذاشت، آغاز شده اسـت؛    شك، بحث  بي
پيامبر خدا بود ــ فرزنـدانش را بـا دسـتورهاي اخالقـي      ــ كه )ع(زيرا نه تنها حضرت آدم

را  آفريد و سـاكن بهشـت   ) ع(آشنا ساخت، بلكه خداوند هم از همان زمان كه آن حضرت
ساير پيامبران الهي، يكي پس . ساخت، مسائل اخالقي را با اوامر و نواهي خود به او آموخت

هاسـت ـــ     مايـة سـعادت انسـان     از ديگري، به تهذيب نفس و تكميل اخالق ــ كه خميـر 
إنّما بعثت الُتَمـم  « كه با شعار است) ص(ترين معلم اخالق، پيامبر اسالم  بزرگ اماپرداختند؛ 

مبعوث شد و خداوند دربارة او فرمود »األخالق  مكارم:   
   )4/القلم.(و إِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظيمٍ

  . اخالق تو بسيار عظيم و شايسته است

شـمردند؛    عنوان معلم اخالق مـي   آنها را به   درميان فالسفه نيز بزرگاني بودند كه از قديم
بـه هرحـال، بعـد از پيـامبر     . مانند افالطون، ارسطو، سقراط و جمعي ديگر از فالسفة يونان

اي كه از آنان نقل   يل اخالقي گستردهدال  به گواهي روايات به )ع(، امامان معصوم)ص(اسالم
اند؛ و اينان بزرگواراني بودند كه در مكتب آنهـا،    ترين معلمان اخالق بوده  است، بزرگشده 

. توان يكي از معلمان عصر خود شمرد، پـرورش يافتنـد    اي كه هر كدام را مي  مردان برجسته
و ياران بافضيلت آنان، گـواه روشـني بـر موقعيـت اخالقـي و      ) ع(زندگي پيشوايان معصوم

  ).39: 1377رم شيرازي، مكا(فضايل آنهاست
را  )ع(بنا بر ديدگاه برخي از بزرگان و صـاحبنظران در علـوم اسـالمي، حضـرت علـي     

در اسـالم معرفـي   ... توان واضع علومي چون علم قرائت، تفسير، حديث، نحو، اخـالق،   مي
هنگام بازگشت ) ع(آن حضرت). 404: ق1401؛ صدر، 18ـ1/16: 1337الحديد،   ابي  ابن(كرد
ايـن نامـه را علمـاي مـا از     . ، نوشتند)ع(اي براي فرزندش، امام حسن مجتبي  صفين، نامهاز 

و نيز ) الرسائلدر كتاب (يعقوب كليني  اند؛ ازجمله ابوجعفر محمدبن  چندين طريق نقل كرده
سعيد عسكري كه در كتاب خـود بـا عنـوان      بن  عبداهللا  بن  پيشواي اهل سنّت، ابواحمد حسن

اگر از حكمت چيزي «: طور كامل آورده و چنين گفته است  ، اين نامه را بهمواعظالزواجر وال
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همة ) ع(اين نامه،  طوالني است كه امام. »...باشد كه بايد آن را با طال نوشت، اين نامه است
و تمـامي منجيـات و      هـاي سـلوك اخالقـي را در آن گـرد آورده      ابواب علم اخـالق و راه 
هاي هدايت و ملكات فاضله و اسباب سـعادت و راه رهـايي از آن    اهمهلكات و ابواب در ر

ها بيان   هاي اخالقي و چگونگي رسيدن به درجات اعالي فضيلت را با بهترين عبارت  مهلكه
را گردآورده، اين نامـه را   )ع(شريف رضي نيز كه بخشي از سخنان اميرالمؤمنين . اند  دهموفر

  ).404: ق1401در، ص(نقل كرده است البالغه  نهجدر 
توان از شيعيان آن حضرت كه در ايـن علـم مقـامي بـس       مي ،)ع(پس از اميرالمؤمنين

گيرد كـه    اين افراد، صحابه، تابعين و ياران متأخر ديگري را دربر مي. بزرگ دارند، نام برد
اند كـه    اند، معلم اخالق خوبي بوده  برخي با وجود اينكه آثار مكتوبي در اين زمينه نداشته

خيثم، نـوف    عبادبن  بن  توان به ابوعبداهللا سلمان فارسي، ابوذر غفاري، همام  ازجملة آنها مي
سعيد عمروي اشاره كرد؛ و درمقابل اين   بن  منذر كوفي، و ابوعمرو عثمان  بكالي، جارودبن

: ند، ازجملـه ا  جاي گذاشته  افراد، از گروهي نام برد كه آثار مكتوبي در اين زمينه از خود به
، ابومحمـد  )المـؤمن والفـاجر  صـفة صاحب كتاب ( نصر  ابي  بن  مهران  بن  ابويعقوب اسماعيل

 احمـد قمـي    ، ابومحمـد جعفـربن  )العقـول   تحـف صـاحب كتـاب   ( شعبه حرّاني  بن  حسن
مسكويه كه كتابي بـا    محمدبن  ، و ابوعلي احمدبن)الجنةالمانعات من دخولصاحب كتاب (

 ←( در علم اخالق نگاشـته اسـت   األخالق و تطهيراألعراق  تهذيبيا  النفسةطهارعنوان 
  ). 405ـ  416: ق1401صدر، 

اي در زمينة علـم اخـالق     هاي گرانبهاي ديگري را عالمان برجسته  عالوه بر اين، كتاب
گنجـد؛    اند كه مجال ذكر و بحـث از آنهـا در ايـن مختصـر نمـي       به رشتة نگارش درآورده

نوشتن تاريخ علم اخالق در اسالم و جهان تشيع، و برشمردن تمـامي رجـال ايـن    چراكه 
اگـر كـه از حـوادث    (اند و بحث از مندرجات آنهـا   هايي كه درآن نگاشته  علم و همة كتاب

طلبد كـه در    ، لوازم و امكانات ويژة خود را مي)در برده باشند  طبيعي روزگار، جان سالم به
  .اين نوشتار مقدور نيست

الذريعــه إلــي  عالمــه شــيخ آغــابزرگ تهرانــي نيــز در اثــر معــروف خــود        
نگـارش درآمـده، نـام      ، از چندين كتاب كه در اين زمينه به)1ج: ق1403(الشيعه  تصانيف

  .برده است
قـرآن  توان گفت كه نخستين معلـم اخـالق در اسـالم      پس از طرح اين مباحث، مي

باره ــ كـه در    اي مستقل در اين   نوشتن رساله امااست؛ ) ص(و سپس سنّت پيامبر كريم  
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 .آغاز شده است )ع(طالب  ابي بن شود ــ از امام علي  اصطالح وضع و تدوين خوانده مي
  )323: 1357حكيمي، (

  
  اخالق اسالمي  و دانش )ع(امام علي . 4

: در تعريف دانش اخالق عنوان شـد كـه ايـن دانـش از دو ركـن تشـكيل شـده اسـت        
توان گفت بين اين دو ركن ارتباط متقـابلي وجـود دارد،؛    مي. عمل. 2و علم،  آگاهي .1

در كالمي به اين مطلـب اشـاره فرمـوده و همـاهنگي آنهـا را       )ع(كه حضرت علي  چنان
  :اند دانسته ضروري

لْمقْرُونٌ الْعلِ ممنْ بِالْعفَم مللَ عمع  لْـمالْعو  ف تـهلِ  ي مـفَـإِنْ  بِالْع  ه أَجابـ ا  و لَ  إِلـَّ تَحـار. 
  ) 366، حكمتالبالغه  نهج(

كسي كه دانست، بايد به آن عمل كند؛ چراكه علم، : علم و عمل، پيوندي نزديك دارند
  . كند  ماند، وگرنه كوچ مي  خواند، اگر پاسخ داد مي  عمل را فرا مي

در دانـش اخـالق    )ع(از آنجا كه هدف در اين مقالـه، بررسـي نقـش اميرالمـؤمنين     
درباب فضايل و يا رذايـل   )ع(ها و سخنان حضرت   اسالمي است، در بعد نظري توصيه

م    به )ع(شود و آنگاه در بعد عملي، اميرالمؤمنين   شده ارائه مي  مطرح عنوان الگوي مجسـ
در ) ع(هاي اخالقي كـه آن حضـرت    اخالق اسالمي معرفي و به برخي صفات و ويژگي

تـوان بـه حقيقـت اخـالق       و درواقع با تأمل بر آن اعمـال مـي  (نها پايبند بودندآ   عمل به
  .شود  ، اشاره مي)اسالمي پي برد

شايان ذكر است كه با توجه به گستردگي اين نوع مباحث اخالقي، در اينجا به توصيف 
شكل گزينشي اكتفا و در دو گفتار تحت عنـوان اخـالق فـردي و اخـالق      برخي صفات به

  . شود  ي دربارة آنها بحث مياجتماع
  
  اخالق فردي 1.4

اي از ملكات و صفات خـوب   معناي عام و شامل مجموعه  اخالق فردي بخشي از اخالق به
و بدي است كه انسان با آراستن نفس به صفات و ملكات خوب و پيراستن نفس از صفات 

كنـد و خليفـة او در     و ملكات بد و رعايت فرامين الهي، خود را به اخالق الهي متخلق مـي 
بنابراين، تزكيه و تهذيب نفس، نقش بسيار مهمي در سازندگي اخـالق فـرد   . شود  زمين مي



 ... در شكوفايي دانش اخالق اسالمي )ع(نقش اميرالمؤمنين     86

  1392بهار و تابستان ، چهارم، شمارة اولسال ، نامة علوي پژوهش

توان گفت شناخت فضايل و رذايل اخالقي آنگاه كه درقلمـرو حـاالت و رفتـار      دارد؛ و مي
  .شود  گيرد، به آن اخالق فردي گفته مي  شخصي انسان قرار مي

، چه در )ع(آن حضرت. كماالت و صفات پسنديده بود     مظهر همة )ع(يقين، امام علي  به
 )ص(كـه پيـامبر   چنـان  همتـا بـود، آن    بـي ) ص(صورت و چه در سيرت، بعد از رسول خدا

 ».واحـدةٍ  شَـجرَةٍ  مـنْ  أَنْت و أَنا و شَتّى شَجرٍ منْ النّاس« :فرمودند) ع(خطاب به آن حضرت
  ).36/35: ق1403؛ مجلسي، 235: ق1409حسيني استرآبادي، (

  تقوا 1.1.4
  از بعد نظري 1.1.1.4

  ) 410، حكمتالبالغه  نهج.(الْأَخْلَاقِ  رئيس التُّقَى: )ع(قال اميرالمؤمنين
  .هاى اخالقى است تقوا در رأس همة ارزش: فرمايد  مي )ع(امير مؤمنان

دوري از او؛ و درحقيقـت  پرهيز از معاصي و گناهان است از بيم خداي تعـالي و  » تقوا«
  :مركب از سه چيز است

  خوف،. 1
  دوري از معاصي،. 2
  )39: ب1369طوسي، .(طلب قربت كه در دوري از دنياست. 3
  : عبارت است از )ع(در نگاه اميرالمؤمنين » تقوا«

هـاي معقـول و     آيـد؛ و پرهيـز    هاي زياد پديد مـي   نيرويي روحاني كه براثر تمرين
سبب و مقدمة پديدآمدن اين حالت روحـاني و از طـرف ديگـر    منطقي از يك طرف 

رود و اين حالت، روح را نيرومند و   شمار مي  معلول و نتيجة آن است و از لوازم آن به
 .سـازد   دهد و پرهيز از گناه را سهل و آسـان مـي    كند و به آن مصونيت مي  شاداب مي

  )199: 1389مطهري، (
   :فرمايد  مي )ع(حضرت 
طايا التَّقْوى  إِنَّ ولَ ذُلُلٌ ممها حلَيلُها عأَه طُوا وتَها أُعأَزِم متْهدرة   فَأَو ، البالغـه   نهـج ( .الْجنـَّ

  )6/16خطبة 
هاى فرمانبردارى هستند كه سواران خود را، عنان بـر دسـت،    همانا تقوا، چونان مركب

  .كنند وارد بهشت جاويدان مى
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عدم نابودي آنچـه  : توان به اين موارد اشاره كرد  مي )ع(كالم اميرالمؤمنيناز آثار تقوا در 
؛ كليـد هـر در بسـته، ذخيـرة     )16/4، خطبـة  البالغـه   نهـج (شود  گذاري مي  براساس تقوا پايه

، خطبـة  البالغـه   نهج(رستاخيز و عامل آزادگي از هرگونه بردگي و نجات از هرگونه هالكت
؛ و وسـيلة  )5/191البالغـه، خطبـة     نهـج (ه رسـيدن بـه بهشـت   ؛ سپر بالي امـروز و را )230

  .)5/157، خطبة البالغه  نهج(بركندن گناهان  ازريشه
نيز تأكيـد شـده اسـت ـــ زمينـة       )ع(كه در كالم حضرت   ــ چنان» محاسبه«و » مراقبه«

، نامـة  البالغه  نهج ←، »مراقبه«در زمينة .(كند  را فراهم مي» تقوا«آراستن نفس انسان به گوهر 
  )222/16و 90/8هاي ، خطبهالبالغه نهج ←، »محاسبه«، و در زمينة 9ـ86/7و خطبة  56

  از بعد عملي 2.1.1.4
توصيف دربرابر    قابل      به پروردگار عالم و عبوديت و خضوع غير) ع(معرفت واالي امام علي

سـر        بيانگر حضور تقوا در سـرتا خيز و معاد،   به رستا) ع(خداوند و ايمان عميق اميرالمؤمنين
  . است) ع(زندگي آن حضرت

كه براي جنگ عازم بصره   درحالي )ع(وگوي خود را با امام علي  عباس ماجراي گفت  ابن
  : كند  گونه روايت مي  بود، اين

را ) ع(وارد شدم؛ آن حضرت )ع(بر اميرالمؤمنين] محلي در نزديكي بصره[قار  روزي در ذي
ارزش اين كفـش  : كه مرا ديد، به من فرمود  هنگامي )ع(امام. سرگرم تعمير كفش خود ديدم

بـه خـدا سـوگند، ايـن كفـش      : فرمـود ) ع(امام. كهنه چقدر است؟ گفتم هيچ ارزشي ندارد
دارم، مگر اينكـه در سـاية حكومـت، حـق را        فرسوده را از حكومت بر شما بيشتر دوست 

  )33، خطبة البالغه  نهج...(اقامه و باطل را نابود كنم

آنجا كه سخن از تقواي خدا و اطاعـت فرمـان پروردگـار و پرهيـز از گنـاه و دوري و      
مـرد    نخستين امام تقواپيشه و يگانـه  )ع(داشت از معصيت خداي سبحان است، امام علي  باز

   :صادق و پرهيزگار است
االنّاسهإِنّي أَي اللّهو ثُّكُملى ماأَحةٍ عإِلّا طاع و بِقُكُمها أَسإِلَي و نْ الأَنْهاكُمةٍ عيصعإِلّا م أَتَناهى و 

لَكُمنْها قَب175/6، خطبة   البالغه  نهج.(ع (  
كنم مگر آنكه پيش از آن،   سوگند به خدا، من شما را به هيچ طاعتي وادار نمي! اي مردم
  . ام  دارم، جز آنكه پيش از آن، ترك گفته  ام و از معصيتي شما را بازنمي  كردهخود عمل 

اهميت دارد كه حتي پـس   )ع(چنان در انديشه و عمل حضرت  تقوا و پرهيزگاري آن
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اي به فرزند خود امام حسـن    نام حاضرين، نامه  از بازگشت از جنگ صفين، در محلي به
ح سودمندي به فرزند خود و همـة پيـروان راسـتين    نويسند و در آن نصاي مي )ع(مجتبي

   :فرمايند  ايشان مي
لَماعيا و نَيأَنَّ ب بما أَح ذٌ أَنْتآخ بِه نْ إِلَيتي  مي صـى  وتَقْـو   اللّـه  صـاراقْتاللـى  ومـا  ع 
فَرَضَه  اللّه كلَيالْأَخْذُ عضى بِما وم هلَيلُونَ  عنْ الْأَوم كونَ  آبائحال الصـنْ  و لِ  مـ ك  أَهـ تـيب . 

  ) 31/32، نامة   البالغه  نهج(
كارگيري وصيتم دوست دارم، ترس از خدا، انجام واجبات،   بدان آنچه بيشتر از به! پسرم

  ...اند  و پيمودن راهي است كه پدرانت و صالحان خاندانت پيموده

  صدق و راستي 2.1.4
  از بعد نظري 1.2.1.4

دقُ  ؛)1/127/275: 1384آمـدي،    تميمي(الحقِّ  لسانُ الصدقُ: )ع(قال اميرالمؤمنين قٌّ  الصـ حـ 
ع1/203/825: 1384تميمي آمدي، (صاد .(  

   .صادع است حقّى است؛ راستى حقّ زبان راستگويى

 و درخشنده معنى  به» صادع« و نشود زايل و باطل و باشد ثابت كه گويند را امرى »حقّ«
 آن آشـكاركنندة  و امـرى  بلندگوينـدة  و باطل از حقّ جداكنندة و شكافنده و واضح و ظاهر

  .آمده است
كردن وعده باشد و در اين موضع مراد راستي است   گفتن و راست  صدق در لغت، راست

هم در گفتن، هم در نيت و عزم، هم در وفاي به آنچه زبان داده و وعده كرده باشد، و هـم  
  )17: ب1369طوسي، (.آيد در تمامي احوالي كه براي او پيش مي

توان گفت صدق نامي است براي هر حقيقتي كه همة استعدادهايش به فعليت رسيده   مي
پس در تشريع، همخـواني انديشـه و زبـان و در    . صورت تام و كامل ظهور يافته است  و به

ام همة استعدادها و نيروهاي دروني انسان رسيدن كامل و ت  فعليت  تكوين، ظهور و بروز و به
  )323: 1379اإلسالمي،   شيخ(.يا هر چيز ديگري را صدق و راستي گويند

  :توان برشمرد  در شش دسته ميمتعلّقات صدق را 
 صدق در گفتار )الف

  ) 318: 1367نراقي، .(كه درواقع هستند  و آن خبردادن از چيزهاست چنان
   :فرمايد  پرهيزگاران مي   در بيان ويژگي )ع(اميرالمؤمنين 
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مقُهنْطم  واب193/2، خطبة البالغه  نهج(.الص (  
  )315/1545/ 1: 1384نيز تميمي آمدي، .(سخنانشان راست است

  ب ـ صدق در نيت و اراده
 ةهمـ كـه در طاعـات، بلكـه در     چنـان  ساختن نيت براي خدا آن  عبارت است از خالص
  ) 318: 1367نراقي، .(اي جز خدا نداشته باشد حركات و سكنات، انگيزه

   :فرمايد  مي )ع(اميرالمؤمنين
و دأَنْ أَشْه الإِله رَ إِلَّااللّهولٍ غَيدعم بِه و  شْـكُوكالم  فيـه كْفُـورٍ  والم  دينُـه و  ود حـجالم 

ةَ تَكْوِينُهنْ  شَهاد مـ  قَتد صـ  تُـهين و  فَت صـ  خْلَتُـهد و  خَلَـص  قينُـهي و  وازِينُـه  ثَقُلَـتم . 
  ) 4ـ178/3، خطبة البالغه  نهج(

دهم كه جز اللّه، خدايى نيست، همتايى ندارد و شك و ترديدى در او راه  و شهادت مى
ت او     دين او را انكار نمى .ندارد كنم و به آفريدگارى او اعتقاد دارم؛ شهادت كسـى كـه نيـ

  .سنگ است  راست، درون او پاك، يقين او خالص، و ميزان عمل او گران

  ج ـ صدق در عزم و تصميم بر كار نيك
به اين معني كه شخص در درون خود عزم را جزم كرده و به انجام فـالن عمـل نيـك    

 .معني قوت و كمال عزم و نداشـتن شـك و ترديـد اسـت      صدق در اينجا به. مصمم است
  )318: 1367نراقي، (

دوست : گفت )ع(هجرى، يكى از ياران امام 36پس از پيروزى در جنگ بصره در سال 
   :فرمود )ع(امام! ديد كه چگونه خدا تو را بر دشمنانت پيروز كرد داشتم برادرم با ما بود و مى

كَرِنا  فـي  شَـهِدنا  لَقَـد  و شَـهِدنا  فَقَد قالَ نَعم فَقالَ معنَا أَخيك أَ هوى سـهـذا  ع  فـي  أَقْـوام 
   )12، خطبهالبالغه  نهج.(الْإِيمانُ بِهِم يقْوى و الزَّمانُ بِهِم سيرْعف النِّساء  أَرحامِ و الرِّجالِ  أَصالبِ

پس او هم در اين جنگ با : فرمود )ع(امام. آرى: آيا فكر و دل برادرت با ما بود؟ گفت
اند آنهايى كه حضور ندارند، در صلب پدران و رحـم   ما بود، بلكه با ما در اين نبرد شريك

شوند، و دين و ايمان با آنان  زودى متولّد مى  اند، به آرمان  اند، ولى با ما هم عقيده و هم  مادران
   .شود تقويت مى

  د ـ صدق در وفاي به عزم
گاهي در آغاز عزم و تصميمي دارد؛ ولي چون وقت عمل رسيد، تمايالت و نفس آدمي 

برند، و ايـن    خيزند و عزيمت وي را ازميان مي  آيند و به معارضه برمي شهوات به جنبش مي
  )318: 1367نراقي، (.با صدق در وفاي به عزم منافات دارد
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   :فرمايد  مي )ع(اميرالمؤمنين
  ) 41/1البالغه، خطبة   نهج.(لصدقا تَوأَم الْوفَاء إِنَّ

  . وفا همراه راستي است

 .دانـد   هـا مـي    تـرين وعـده    هـاي خداونـد را راسـت     در سـخني، وعـده   ،)ع(حضرت
  )110/5، خطبة البالغه  نهج(

  ه ـ صدق در كردار
مطابقت باطن و ظاهر و يكساني پنهان و آشكار را گويند، به اين معنا كه اعمال ظاهر او بـر  

  ) 318: 1367نراقي، .(چيزي داللت نكند كه در باطن به آن متّصف نباشد
  : فرمايد  چنين مي )ع(هاي اهل بيت  در بيان برخي ويژگي )ع(اميرالمؤمنين
مه ةُ وقِّ  أَزِمالْح و المينِ  أَعالد ق ودنَةُالص87/14، خطبة البالغه  نهج.(أَلْس (  

  .اند هاى راستى، و راستگويان ، پيشوايان دين، و زبان آنها زمامداران حق و يقين

  و ـ صدق در مقامات ديني
مانند صبر و شكر و توكل و حب و رجـا و خـوف و تعظـيم و رضـا و      صدق در مواردي

باالترين و ارجمندترين درجات صدق است و هركه  گونه صدق  اينها، كه اينتسليم و امثال 
راسـتي صـديق     به حقيقت اين مقامـات و لـوازم و آثـار و غايـات آنهـا متّصـف شـود، بـه        

   )318: 1367نراقي، .(است
  ) 56/3، خطبة البالغه  نهج.(علَينَاالنَّصرَ أَنْزَلَ و بِعدونَاالْكَبت أَنْزَلَ صدقَنا اللّه  رأَى فَلَما

پس آنگاه كه خدا راستى و اخالص ما را ديد، خوارى و ذلّت را بر دشمنان ما نـازل و  
  .پيروزى را به ما عنايت فرمود

شـدن اسـتحقاق و    ، مشخص»خداوند درستي و صدق مسلمانان را ديد«منظور از اينكه 
  .  الت استآمادگي آنها براي صبر دربرابر مشك

؛ 1/96/20: 1384تميمـي آمـدي،   (تـوان بـه نجـات و رسـتگاري      ازجمله آثار صدق مـي 
) 3/131/4219: 1384،   تميمي آمدي(شدن مروت و مردانگي  ، كامل)86/12، خطبة البالغه  نهج
  .اشاره كرد) 7788/ 105/ 5: 1384،   تميمي آمدي(آمدن صالح دينداري فرد  دست  و به

  از بعد عملي 2.2.1.4
) ع(حقيقتي است كه سرتاسر زندگي آن حضرت ،)ع(راستگويي و صدق محض بودن علي
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گـري و    دروغ و حيله. را چه درقلمرو انديشه و گفتار و چه در عرصة عمل، فراگرفته است
» خود طبيعي«هاي   چاپلوسي و هرگونه مبارزه با واقعيات، علتي جز قرارگرفتن در سوداگري

را در » خود طبيعـي « )ع(طالب ابي بن شكل قطعي اثبات شده كه علي ن حقيقت بهندارد؛ و اي
ها ــ   مگر ارتكاب خالف واقعيت. ، سخت مهار كرده است»خود انساني اعال«راه وصول به 

كه حركت برخالف نظم هستي هدفدار است ــ جز براي ثروت و مقام و نامجويي و مانند 
بـه آن   )ع(اريخ پيدا نشده است كه كمترين تمـايلي از علـي  گيرد؟ كسي در ت  اينها انجام مي

  )207/ 1: 1376جعفري، .(امور را اثبات كند
اس   طالب دربارة راست و دروغ، با شرح نمونه  وضع روحي فرزند ابي تـرين    اي از حسـ
  :شود  آشكار مي) ع(موقعيت زندگي آن حضرت

اي واگذار كرد كه   نفره  شوراي ششعمر در نزديكي فوت خود، تعيين حاكم و رهبر را به 
عوف   بن  وقاص و عبدالرحمن  ابي  ، طلحه، زبير، عثمان، سعدبن)ع(اعضاي آن را حضرت علي

و رهبـر جامعـة    )ص(قرار بود اين شورا با اكثريت آرا جانشين رسول خدا. دادند  تشكيل مي
گرفـت كـه     هي مالك قرار ميشد، نظر گرو  مسلمانان را انتخاب كند و اگر آراي آنها برابر مي

، )ع(برحسب اتفاق، آرا برابر شد؛ زيـرا حضـرت علـي   . عوف درميان آنان بود  بن  عبدالرحمن
رضــايت دادنــد و عثمــان، ســعد و  )ع(طلحــه و زبيــر در يــك طــرف بــه خالفــت علــي 

عوف در طرف ديگر به خالفت عثمـان راضـي بودنـد؛ و در ايـن ميـان، رأي        بن  عبدالرحمن
تـو بـه خالفـت    «: گفـت  )ع(وي خطـاب بـه حضـرت علـي    . كننده بـود   ن تعيينعبدالرحم
و سيرة شيخين عمـل كنـي، تـو را    ) ص(اهللا  تري؛ اگر تعهد كني به قرآن، سنّت رسول  شايسته

: پاسـخ داد ) ع(حضرت. »انتخاب خواهيم كرد، در غير اين صورت عثمان خليفه خواهد شد
عبدالرحمن رو بـه عثمـان كـرد و همـين     . »كنم  ميمن به قرآن، سنّت و اجتهاد خودم عمل «

تـو بـه خالفـت    «: كرد و گفت )ع(مجدداً رو به امام علي. شروط را مطرح كرد و او پذيرفت
همان پاسخ خـود را تكـرار كـرد و در    ) ع(ولي حضرت. »اي  تري؛ اگر بپذيري، خليفه  شايسته

  ) 301ـ297/ 3 :تا  طبري، بي( .نهايت، قدرت و حكومت به عثمان سپرده شد
اند كه هيچ مصلحتي باالتر از مصـلحت اسـالم و مسـلمانان وجـود       اي بر اين عقيده  عده

دست   قدرت را به )ع(ندارد؛ بنابراين، هيچ چيز به اين اندازه اهميت نداشت كه حضرت علي
. داد هـاي اسـالمي تشـكيل مـي      گرفـت و حكـومتي مبتنـي بـر حـق و عـدالت و ارزش       مي

آميز بگويد و قبول كند كه به سيرة شـيخين    توانست فقط يك دروغ مصلحت  مي) ع(حضرت
بـا  . كند، ولي بعداً فقط به اجتهاد خود عمل كند و به سيرة شيخين بهـايي ندهـد    هم عمل مي
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دنبـال    كـس دقيقـاً بـه     افتاد؛ زيرا بعد از خالفت و رهبري، هـيچ   اين دروغ نيز هيچ اتفاقي نمي
كه درمورد عثمـان    ام كار خليفه موافق با كدام سيره و سنّت است، چنانتطبيق اين نبود كه كد

نيز اين كار را نكردند و او نه تنها به سيرة شيخين عمل نكرد، بلكه حتي به قرآن و سنّت نيـز  
  . چندان توجهي نكرد

حقيقت را دريافته بود؛ فروغ تابناك مطلق عالم هسـتي، دلـش را روشـن     )ع(حضرت
آيا ممكـن اسـت چنـين شخصـي     ... ديد  كرده بود؛ و خدا را در همة لحظات زندگيش مي

بينـي و    كمترين خالف را مرتكب شود؟ چه خالفي بدتر از دروغ؟ كساني كه توانايي واقع
ور در واقعيـات را هـم     هضم شخصـيت غوطـه  گويي را ندارند، قدرت   گرايي و واقع  واقع

  ) 1/211: 1376جعفري، ( .ندارند
  عجب 3.1.4

  از بعد نظري 1.3.1.4
ب  و منْهـا  يعجِبك بِما والثِّقَةَ بِنَفْسك والْإِعجاب و إِياك«: )ع(قال اميرالمؤمنين حـ   الْـإِطْراء 

يطانِ   فُـرَصِ  أَوثَقِ منْ ذلك فَإِنَّ ه  فـي  الشـَّ قَ  نَفْسـ حـميكُونُ  لنْ  مـاي سـانِ  مـنين   إِح سـحالْم . 
  ) 53/145، نامة البالغه  نهج(

هاى خود اطمينان كنـى، و سـتايش را    مبادا هرگز دچار خودپسندى شوى، و به خوبى
آوردن بـه    هـاى شـيطان بـراى هجـوم     كه اينها همه از بهترين فرصـت ! دوست داشته باشى

  .و كردار نيك نيكوكاران را نابود سازد توست،

بيند، خود را بـزرگ    جهت كمالي كه در خود مي  اين است كه آدمي به) خودبيني(عجب
شمارد، خواه آن كمال را داشته باشد خواه نداشته باشد، خواه آن صفت در واقع كمال باشد 

يـن كمـال و ايـن    در مفهوم عجب، اين شرط معتبر نيست كه كسـي خـود را در ا  . يا نباشد
نعمت برتر از ديگري ببيند؛ و به همين معنا، عجب از كبر متمايز است، زيرا كبر اين اسـت  
كه آدمي براي خود مزيتـي در صـفت كمـال بـر غيـر خـود ببينـد و مرتبـة خـود را برتـر           

  )154: 1367نراقي، .(شمارد
  : فرمايد  مي )ع(امير مؤمنان
  ) 46، حكمت البالغه  نهج.(تُعجِبك حسنَةٍ منْ للّهعنْدا خَيرٌ تَسوءك سيئَةٌ

   .گناهى كه تو را پشيمان كند، بهتر از كار نيكى است كه تو را به خودپسندى وادارد

شـود،   خودبينى و عجبى كه موجـب تبـاهى عمـل مـى    : پرسيد )ع(شخصي از امام رضا
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كردار زشتى است كه به نظـر  يكى از آنها : عجب و خودبينى درجاتى دارد: چيست؟ فرمود
كند، و ديگـر از   بنده جلوه كند و آن را خوب پندارد، و به خود ببالد و پندارد كار خوبى مى

واسطة آن بر خدا منّت گـذارد، و حـال     درجات آن اينكه به پروردگار خود ايمان آورد و به
  )418: 1380جعفري، .(باره بر او منّت است  اينكه خدا را در اين 

  : فرمايد  مي )ع(رالمؤمنينامي
لَماعأَنَّ و  جابوابِ الْإِعالصدض 31/57، نامة   البالغه  نهج.(آفَةُالْأَلْبابِ و (  

  . بينى و غرور، مخالف راستى، و آفت عقل است  بدان كه خودبزرگ

در فوايـد انكسـار   . نفسي و حقيرشمردن خـود اسـت    ضد عجب و خودپسندي، شكسته
شمردن خود شكّي نيست؛ و هركه به مرتبة بلند و ارجمندي رسـيد، بـه ايـن      كوچكنفس و   

با هر كسـي  «: فرمود )ص(دالن است، و رسول خدا  صفت رسيد، زيرا خداي تعالي با شكسته
دو فرشته همراه است كه لگام وي را در دست دارند؛ اگر خود را بزرگ شمارد، لگام به زيـر  

و را خوار و افكنده ساز، و اگر خود را حقير شـمرد، لگـام بـه بـاال     ا!   كشند و گويند خداوندا
  )161: 1367نراقي، ( .او را بردار و رفعت ده!   كشند و گويند خداوندا

توان بـه ايـن مـوارد اشـاره       مي )ع(ازجمله آثار عجب و خودپسندي در كالم حضرت
ــرد ــاد: ك ــانع زي ــه   م ــي مرتب ــال و فزون ــدن كم ــي(ش ــدي،   تميم و  1/176/599: 1384آم

ــل )1/207/849 ــاد عق ــي(، موجــب فس ــدي،   تميم ؛ 3/72/3951و  1/195/726   :1384آم
، و باعـث  )1/100/45   :1384آمـدي،    تميمـي  (و هالكت اخـروي ) 31/57، نامة البالغه  نهج

  ). 6/34/9466و  1/214/895: 1384آمدي،   تميمي ( ها  بطالن نيكويي
  
  اخالق اجتماعي 2.4

كمك دانـش    معناي عام است كه درحقيقت به  نيز قسم ديگري از اخالق به اخالق اجتماعي
اخالق به شناخت فضايل و رذايل اخالقي آن هـم در محـدودة ارتبـاط بـا ديگـران منجـر       

ترين عامل   مهم» اجتماع«ترديد   از آنجا كه زندگي انسان زندگي اجتماعي است، بي. شود  مي
  . هاست  تحول و پيشرفت انسان

  اداي امانت 1.2.4
  از بعد عملي 1.1.2.4

ــت  : )ع(قــال اميرالمــؤمنين ــنْ أَهلهــا إِنَّهــا عرِضَ م ســي ــد خــاب مــنْ لَ ــةِ فَقَ ــم أَداءالْأَمانَ ثُ
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و الأَعرَض و الْمنْصوبةِ فَالأَطْولَ   الطُّولِ  الْمدحوةِ والْجِبالِ ذَات الْمبنيةِ والْأَرضينَ  السماوات  علَى
شَي تَنَعلَوِام نْها وم ظَمال أَع لَى ونْ أَشْـفَقْنَ    الأَع لكـنَ وتَنَعزٍّ لَامع ةٍ أَوقُو رْضٍ أَوع بِطُولٍ أَو ء

نْهنَّ و هوالْإِنْسـانُ           منَ مـ فأَضْـع و نْ هـ هِـلَ مـقَلْـنَ مـا جع ةِ وقُوبكـانَ  ... «الْع ه ظَلُومـاً   إِنـَّ
  ) 12ـ 199/10، خطبة البالغه  نهج).(72/األحزاب(»جهولًا

ها را نپـردازد، زيانكـار    آن كس كه امانت. يكى ديگر از وظايف الهى، اداى امانت است
پاداشته عرضه   هاى به هاى گسترده، و كوه هاى برافراشته، زمين امانت الهى را بر آسمان .است

اگر بنا بود چيزى . نپذيرفتند اماشد؛  تر يافت نمى تر، و وسيع كردند، كه از آنها بلندتر، بزرگ
خاطر طول و عرض و توانمندى و سربلندى از پذيرفتن امانت سرباز زنـد، آنهـا بودنـد؛      به

تر از  ناتوان كه  ولي از كيفر الهى ترسيدند، و از عواقب تحمل امانت آگاهى داشتند، درحالي
 .»همانا انسان، ستمكار نادان است... « :آنها آگاهى نداشت، و آن انسان است، كه خدا فرمود

هـاي    شمرد آنجا كه در بيان نشـانه   هاي متقين برمي  اداي امانت را از ويژگي )ع(حضرت
   :فرمايد  متقين مي

  ) 199/24، خطبة البالغه  نهج...(اليضيع مااستُحفظَ و الينْسى ما ذُكِّرَ... 
سازد؛ و آنچه را بـه او تـذكّر دادنـد، فرامـوش      اند، ضايع نمى و آنچه را به او سپرده ...
  ...كند نمى

   :فرمايد  داري چنين مي  در ضرورت امانت )ع(آن حضرت
ه      ينَزِّه نَفْسه و  الْخيانَةِ و لَم  و منِ استَهانَ بِالْأَمانَةِ و رتَع في لَّ بِنَفْسـ أَحـ نْهـا فَقَـدع الـذُّلَّ    دينَـه

ةِ و أَفْظَـع    الĤْخرَةِ أَذَلُّ و أَخْزَى و إِنَّ أَعظَم  الدنْيا و هو في  والْخزْي في يانَةُالْأُمـيانَةِ خالْخ    ش الْغـ
شة  غم26/7، نامة   البالغه  نهج.(الْأَئ (  

الهى را خوار شمارد و دست به خيانت آلوده كند، خود و دين خـود  و كسى كه امانت 
را پاك نساخته و درهاى خوارى را در دنيا به روى خود گشوده است و در قيامت خوارتر 

ترين خيانت، خيانت به ملّت، و رسواترين دغلكـارى،   و رسواتر خواهد بود؛ و همانا بزرگ
  .دغلبازى با امامان است

شمار آورد كه تنها   هاي برجستة اخالقي به    داري را ازجمله فضيلت  ن امانتتوا  بنابراين مي
. نيز مطرح اسـت ...) دين، ايمان، (هاي معنوي   شود بلكه در زمينه  به جنبة مادي مربوط نمي
توان دركنار امانت ياد كـرد؛ امـانتي كـه رعايـت آن عقـالً و شـرعاً         حتي از رازداري هم مي

كـه در كـالم     معرّفي شده و درمقابل آن خيانت قرار گرفتـه اسـت، و چنـان   عنوان وظيفه   به
اند، چراكه آدمي با خيانـت درهـاي    مشاهده شد، مردم از آن برحذر داشته شده )ع(حضرت

  .گشايد  خواري و رسوايي دنيا و آخرت را به روي خود مي
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: چنـين برشـمرد   توان  مي) ع(ازجمله آثار و پيامدهاي رعايت امانت را در كالم حضرت
: 1384آمدي،   تميمي (شود  شود دينداري كامل  موجب مي) داري  امانت(كردن به امانت   عمل

   :1384آمـدي،    تميمـي  (كه امانت او قوي باشـد، راسـتگويي او بسـيار     ؛ كسي)5/266/9112
  ).1/253/1120: 1384آمدي،   تميمي (شود  ، و پيروزي بهرة او مي)2/8/1557و  3/86/4048

  از بعد عملي 2.1.2.4
ترين امانت الهـي همـان تكليـف و مسـئوليت       آيد كه بزرگ از آيات و روايات چنين برمي

بـر  . اي كه به انسان داده، دراختيـارش نهـاده اسـت     درپرتو آزادي و اراده است كه خداوند
يـك سـاعت قبـل از رحلـتش      )ص(پيـامبر : كنـد   نقل مـي  )ع(همين اساس، حضرت علي

   :من فرمودخطاب به 
ــن  ــا ابالحس ــي ! ي ــةَ إل ــي       أداألمان ــي ف ــلَّ حتّ ج ــلَّ و ــا قَ ــي م ــاجِرِ ف ــرِّ والف ــيط   البِ الخَ

طخيالم275/ 74: ق1403مجلسي،.(و (  
امانت را چه به شخص نيكوكار مربوط باشد چه بدكار، چه كم باشد چه ! اي ابالحسن

  .زياد، حتي امثال نخ و سوزن هم به صاحبش برگردان

   :فرمود )ع(امام صادق
كلينـي،  ( .الْحديث و أَداءالْأَمانَةِ  بِصدقِ) ص(اللّه  إِنَّما بلَغَ مابلَغَ بِه عنْد رسولِ )ع(فَإِنَّ علياً

1362 :2/104(  
بـه آن مقـام   )ص(سبب راستگويي و اداي امانت، نزد رسول خـدا   به )ع(حضرت علي 

  . ارجمند رسيد

المـال، بسـيار دقيـق بـود،       ويژه حفظ بيت  در همة امور، به )ع(حضرت علي داري  امانت
. انـد   مـردم بـه دنيـا دل بسـته    «به ايشان گفتند ) ع(اي از دوستان امام  اي كه وقتي عده  گونه  به

كند؛ شما هم از اموال عمومي به اشـراف    هاي فراوان آنها را جذب مي  معاويه با هدايا و پول
، »المال دست بردار، تا به تو گرايش پيدا كنند  قريش ببخش و از تقسيم بيتعرب و بزرگان 

خواهيد براي پيروزي خود، از جور و ستم درمـورد امـت     آيا از من مي: فرمود )ع(حضرت
تـا عمـر دارم و شـب و روز    ! اسالمي كه بر آنها واليت دارم، استفاده كنم؟ به خدا سـوگند 

! كنند، هرگز چنين كاري نخواهم كـرد   طلوع و غروب مي برقرار است و ستارگان از پي هم
كردم تا چه رسـد    اي مساوي درميان مردم تقسيم مي  گونه  اگر اين اموال از خودم هم بود، به

  )126/1، خطبة البالغه  نهج( .كه جزو اموال خداست
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 شـد كـه    قـرار مـي    چنان دگرگون و بي  هنگام فرارسيدن وقت نماز، آن )ع(حضرت علي
   :فرمود  مي. »تو را چه شده است؟! اي امير مؤمنان«: گفتند  مي) ع(اطرافيان به آن حضرت

  . منها أشفقن و يحملنها ان فأبين واألرض السموات  على عرضهااهللا أمانة وقت الصلوة،  وقت جاء
وقت نماز رسيده، وقت همان امانتي كه خدا بر آسمان و زمين عرضه داشت و از حمل 

  )4/313: ق1415عروسي حويزي، .(ردند و ترسان شدندآن ابا ك

  تواضع 2.2.4
  از بعد نظري 1.2.2.4

ــؤمنين   ــال اميرالم ــم     : )ع(ق ــطْ لَه سابو ــك بجان ــم ــنْ لَه أَل و ــك ناحج ــم لَه ضــاخْف فَ
  ) 27/1، نامة البالغه  نهج.( وجهك

  !خندان باشرو و   با مردم فروتن، نرمخو و مهربان باش، و گشاده

   :و نيز فرمود
الْكبرِ لأَحد   اللّه في  الدهرِ فَلَو رخَّص  الْكبرِ كَما تَستَعيذُونَه منْ طَوارِقِ  واستَعيذُوا بِاللّه منْ لَواقحِ

  حانَهب سـ ه ي     كَـرَّه إِلَـيهِم   منْ عباده لَرَخَّص فيه لخاصةِ أَنْبِيائه و أَوليائه و لَكنـَّ ضـر رَ والتَّكـاب
مفَّرُوا في  لَهع و مهودضِ خُدقُوا بِالْأَرفَأَلْص التَّواضُع      متَه حـنخَفَضُـوا أَج و مهوه جـرابِ و التـُّ

  ) 38ـ192/37، خطبة   البالغه  نهج.(للْمؤْمنين
گونـه كـه از     ارد، به خدا پناه بريد، همانگذ ها مى و از آثار زشتى كه كبر و غرور در دل

فرمود، حتماًً به بندگان  اگر خدا تكبرورزيدن را اجازه مى! بريد حوادث سخت به او پناه مى
ر و     داد، درصورتى اجازه مى) ع(مخصوص خود از پيامبران و امامان كه خداى سـبحان تكبـ

براى آنان پسنديد، كـه چهـره بـر    خودپسندى را براي آنان نپسنديد، و تواضع و فروتنى را 
  .كنند مالند، و دربرابر مؤمنان فروتنى مى ها بر خاك مى گذارند و صورت زمين مى

   الزمة. نفسي كه مانع شود آدمي خود را برتر و باالتر از ديگري ببيند  تواضع يعني شكسته
اصـل  . تواضع، كردارها و گفتارهايي است كه موجب بزرگداشـت و اكـرام ديگـران باشـد    

شمردن خداوند و درك هيبت و عظمت او است؛ و هيچ عبادتي براي خـدا    تواضع از بزرگ
نيست كه آن را قبول كند مگر اينكه در آن تواضع باشد و حقيقـت معنـاي تواضـع را تنهـا     

ر قـرار     . كنند  اند، درك مي  بندگان مقرّبي كه به وحدانيت خدا رسيده در مقابـل تواضـع، تكبـ
حالتي است كه آدمي خود را باالتر از ديگري ببيند، و معتقد شود كه بـر ديگـران   كبر . دارد

ترين حجاب و مـانع    بنابراين، كبر آفتي بزرگ و شر و فسادي هولناك و بزرگ. برتري دارد
  )167: 1367نراقي، .(براي وصول به اخالق مؤمنان است



 97     عباسعلي فراهتي و زهرا زماني قورتاني

  1392بهار و تابستان ، چهارم، شمارة اولسال ، نامة علوي پژوهش

  : فرمايد  در بياني ديگر چنين مي )ع(اميرالمؤمنين
اسـت، تـا اعضـا و     دارى حفظ كرده د بندگانش را با نماز و زكات و تالش در روزهخداون

هايشان متواضع باشـد، و   ديدگانشان خاشع، جان و روانشان فروتن، و دلجوارحشان آرام، 
كبر و خودپسندى از آنان رخت بربندد، چرا كه در سجده، بهترين جاى صورت را به خاك 

كردن است،   ن اعضاي پرارزش بدن بر زمين، اظهار كوچكىماليدن، فروتنى آورد، و گذاشت
گرفتن، و چسبيدن شكم به پشت، عامل فروتنى اسـت، و پرداخـت زكـات، بـراى       و روزه
بـه  . هاى فقرا و مستمندان اسـت   جات زمين و غير آن، درجهت نيازمندي شدن ميوه  مصرف

شكند و از روييدن كبر و  م مىهاى درخت تكبر را دره آثار عبادات بنگريد كه چگونه شاخه
  )72ـ192/68، خطبة البالغه  نهج!(كند خودپرستى جلوگيرى مى

كـه    كسـي  : فرمايـد   شود و مي  در كالم خود برخي آثار تواضع را متذكر مي )ع(حضرت
، حكمـت    البالغـه   نهج(عيب باشد، شاخ و برگش فراوان است  درخت شخصيت او نرم و بي

مرتبـه    ؛ و تواضع، انسان پست)224/1، حكمت   همان(شود  نعمت كامل مي؛ با فروتني، )214
  ). 4175/ 3/126و  1/133/310: 1384آمدي،   تميمي (گرداند  را بلند مي

  از بعد عملي 2.2.2.4
هـا را    رفتند و كفـش   در پنج وقت پاي برهنه راه مي )ع(روايت شده است كه اميرالمؤمنين 

رفتند، روز جمعه كه بـه نمـاز     د فطر و قربان كه به مصلّي ميعي: گرفتند به دست چپ مي
چون بـراي  : فرمودند  رفتند؛ مي  رفتند، و موقعي كه به عيادت بيماري يا تشييع جنازه مي  مي

رفتنـد و اگـر     ايشان پياده و تنها در بازارهـا راه مـي  . خواهم پا برهنه باشم  روم، مي  خدا مي
خوردنـد، بـه او     رساندند و اگر به ضـعيفي برمـي    سر راهش ميكسي راه گم كرده بود، بر 

ايسـتادند و تعلـيمش     خوانـد، مـي    كردند و اگر از مردم كسي قـرآن را غلـط مـي    كمك مي
ما خانة آخرت را براي جمـاعتي  : خواندند كه مضمونش اين است  اي مي  فرمودند و آيه  مي

 .بد و عاقبت نيكو بـراي پرهيزكـاران اسـت   ايم كه بلندي و فساد در زمين نطل  مقرر فرموده
 )356: 1348مجلسي، (

  : اي به شرح زير ايراد فرمودند  در صحراي صفّين خطبه )ع(حضرت
ترين حاالت زمامداران درنزد صالحان اين است كه گمان برند آنهـا دوسـتدار     از پست! مردم

و خـوش نـدارم در خـاطر    اند، و كشورداري آنان بر كبر و خودپسندي استوار باشد؛   ستايش
سـپاس خـدا را كـه    . شما بگذرد كه من ستايش را دوست دارم، و خواهان شنيدن آن باشـم 

خاطر فروتني در پيشگاه  كردم به  داشتم، آن را رها مي  چنين نبودم و اگر ستايش را دوست مي
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گـاهي مـردم، سـتودن    . خداي سبحان، و بزرگي و بزرگواري كه تنها خدا سزاوار آن اسـت 
خواهم كه مرا بـا سـخنان زيبـاي      من از شما مي امادانند؛   افرادي را براي كار و تالش روا مي

خود مستاييد، تا از عهدة وظايفي كه درقبال خدا و شما دارم برآيم، و حقوقي كه مانده است 
بـا  كـه    پس با من چنـان . من است و بايد انجام گيرد، ادا كنم ةعهد بپردازم، و واجباتي كه بر

هـاي خشـمگين كنـاره      كـه از آدم   گويند حـرف نزنيـد و چنـان     پادشاهان سركش سخن مي
گيرند دوري مجوييد، و با ظاهرسازي با من رفتار نكنيد، و گمان نبريد اگر حقّي بـه مـن     مي

دادن خويشم؛ زيرا كسي كه شنيدن حق يا   نشان  پيشنهاد دهيد بر من گران آيد، يا درپي بزرگ
پس، از . كردن به آن براي او دشوارتر خواهد بود  عدالت بر او مشكل باشد، عملشدن   عرضه

داري نكنيد، زيرا خود را برتر از آنكه اشـتباه كـنم و از     گفتن حق يا مشورت در عدالت خود
پس همانا من و شما، بنـدگان و  . دانم، مگر آنكه خداوند مرا حفظ فرمايد  آن ايمن باشم نمي
او مالك ماسـت و مـا را بـر نفـس خـود      . م كه جز او پروردگاري نيستمملوك پروردگاري

جـاي    اختياري نيست؛ ما را از آنچه بوديم خارج كرد و به آنچه صـالح مـا بـود درآورد، بـه    
  ) 26ـ216/19، خطبة البالغه  نهج.(جاي كوري بينايي عطا فرمود - گمراهي هدايت و به

  عدالت 3.2.4
  از بعد نظري 1.3.2.4

  ) 231، حكمت البالغه  نهج.(التَّفَضُّلُ  الْإِنْصاف والْإِحسانُ  الْعدلُ: )ع(اميرالمؤمنينقال 
   .عدل، همان انصاف، و احسان، همان بخشش است

ف فَـإِنَّ      استَعملِ يـالْحو ف سـذَرِالْعاحلَ ود و        الْعـعد يـ ف يـالْحو الءبِـالْج ود عـي ف سـالْع
  ) 476، حكمت  البالغه  نهج.(السيف  إِلَى

عدالت را بگستران و از ستمكارى پرهيز كن، كه ستم رعيت را بـه آوارگـى كشـاند و    
 .انجامد بيدادگرى به مبارزه و شمشير مى

   :فرمايد  در كالمي ديگر مي )ع(حضرت
ضَعلُ يدنْ   الْعها مخْرِجي ودالْجها وعواضم ورالْأُم   عـارِض ود الْجـو عام سلُ سائدالْعها وتجِه

  ) 437، حكمت   البالغه نهج.(خاص فَالْعدلُ أَشْرَفُهما و أَفْضَلُهما
كـه بخشـش آن را از جـاى خـود       نهد، درحـالى  عدالت هر چيزى را در جاى خود مى

ه خاصى را شامل كه بخشش گرو  سازد؛ عدالت تدبير عمومى مردم است، درحالى خارج مى
  .تر و برتر است پس عدالت شريف. شود  مي
نگريسته است نه از جنبة فردي و   به عدل، بيشتر از جنبة اجتماعي آن مي )ع(امير مؤمنان

جود را از عدل ) ع(كه حضرت   آنجا امااز نظر اجتماعي، عدل از جود باالتر است؛ . شخصي
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اند، زيرا جود عالوه بر عـدل و عـدم     آن نگريسته دانند، از جنبة اخالق شخصي به  باالتر مي
  )60: 1389مطهري، .(ظلم و تعدي، بخشش و ايثار از حق خود را هم دربر دارد

  : فرمايد  شمرد و در توضيح مطلب مي  عدل را يكي از اركان ايمان برمي )ع(حضرت
رسـيده،    حقيقت  انديش، دانشى عميق و به  فكرى ژرف: و عدل نيز بر چهار پايه برقرار است

پس كسى كه درست انديشيد، به ژرفاى دانش . كردن و استواربودن در شكيبايى  نيكوداورى
رسيد و آن كس كه به حقيقت دانش رسيد، از چشمة زالل شـريعت نوشـيد و كسـى كـه     

نـامى درميـان مـردم زنـدگى خواهـد        روى نكـرده بـا نيـك     شكيبا شـد، در كـارش زيـاده   
  )8ـ31/5حكمت ، البالغه  نهج.(كرد

و سرآغاز ) 1/174/584: 1384تميمي آمدي، (عدالت را ماية برتري سلطان )ع(حضرت
داند؛ و از طرفي، مالك سياست و حكومت را   مي) 2/15/1697: 1384تميمي آمدي، (ايمان

واسـطة    هـا را بـه    و دوام دولت) 6/71/9709: 1384تميمي آمدي، (كند  نيز عدالت معرفي مي
  ).3/223/4710: 1384تميمي آمدي، (داند  پذير مي  امكان رعايت عدالت

ترين فضايل اخالقي است و يكي از اصول كلّي اخالق چه   از آنجا كه عدالت از برجسته
رود كه به رعايت آن   شمار مي  به... در بعد فردي و چه در ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي، 

توان دريافـت    نيز تأكيد بسيار شده است، مي )ع(درقبال افراد جامعه از زبان مبارك حضرت
هاي   ها و استحقاق  معناي رعايت حقوق افراد براساس قابليت  كه رفتار به عدالت با ديگران به

گرفتن اين حقوق است كـه عواقـب     آنان است؛ و نقطة مقابل آن، ظلم و ستمكاري و ناديده
  .شومي  براي ظالم و ستمكار درپي دارد

  : فرمايد  اي خطاب به مالك اشتر در اين باره مي  در نامه )ع(حضرت
با خدا و با مردم، و با خويشاوندان نزديك، و با افرادى از رعيت خود كه آنـان را دوسـت   
دارى، انصاف را رعايت كن، كه اگر چنين نكنى ستم روا داشتى، و كسى كه به بندگان خدا 

او خواهد بود، و آن را كـه خـدا دشـمن شـود،     جاى بندگانش دشمن   ستم روا دارد خدا به
دليل او را نپذيرد، كه با خدا سر جنگ دارد، تا آنگاه كه باز گردد، يـا توبـه كنـد، و چيـزى     

سـازد، كـه خـدا     كند، و كيفر او را نزديك نمى چون ستمكارى نعمت خدا را دگرگون نمى
  )20ـ 53/17، نامة بالغهال  نهج.(شنود و در كمين ستمكاران است دعاى ستمديدگان را مى

سـبب    بـه : به ايـن شـرح اسـت    )ع(برخي آثار رعايت عدل و انصاف در كالم حضرت
؛ هركه در شهرها عدل )2/129/4206: 1384تميمي آمدي، (ها دوچندان شود  عدالت، بركت

و يكـي  ) 5/200/8633: 1384تميمي آمدي، (را برپا كند، خداوند رحمت را بر او بگستراند
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تميمـي آمـدي،   ( دست آورد اش نيكو را كه يكي در دنيا باشد و يكي در آخرت بهاز دو پاد
1384 :2 /15/1631.(  

  از بعد عملي 2.3.2.4
تـوان    ــ كه تنديس اسالم و عدالت اسالمي است ــ اصلي كه با آن مـي  )ع(از نظر علي

را كنتـرل و  تعادل اجتماع را حفظ كرد، همة مردم را راضي نگه داشت و نظم پيكرة جامعه 
امنيت و آرامش عمومي را تأمين كرد، عـدالت اجتمـاعي اسـت؛ تبعـيض و ظلـم و جـور،       

رسـاند؛ و دادگسـتري،    راهي است كه حتي فـرد سـتمگر و جـابر را بـه مقصـد نمـي        كوره
سوي سعادت و بهشـت موعـود     توان عموم مردم را به  بزرگراهي است همگاني كه با آن مي

، )ع(در نگـاه الهـي و حكيمانـة آن حضـرت    . شكست كشـاند   بهپيش برد و حتي دشمن را 
: شـود   اجراي عدالت در حق زيردستان باعث جلب محبت و عـدالت مقـام باالدسـت مـي    

. »شود  هركس با فرودست خويش به داد رفتار كند، از عدالت مافوق خويش برخوردار مي«
و مسـئول نگهبـاني مـال و    پيشوا و حكمران امين و پاسدار حقوق رعيـت   ،)ع(در نگاه امام

اصـطالح تـودة محكـوم مـردم اسـت نـه اينكـه مـردم محكـوم ارادة او            جان و حقوق بـه 
  )446: 1382موسوي دانشور،.(باشند

قيس ــ فرماندار آذربايجان ـــ    بن  اي به اشعث  در بخشنامه) ع(به همين جهت، حضرت
  : نويسند  مي

بايد . ن نيست، بلكه امانتي در گردن تو استهمانا پست فرمانداري براي تو وسيلة آب و نا
از فرمانده و امام خود اطاعت كني؛ حق نداري به رعيت استبداد ورزي و بدون دستور بـه  

هاي خداي بزرگ و عزيز اسـت؛ و تـو     در دست تو، اموالي از ثروت. كار مهمي اقدام كني
  )5، نامة البالغه  نهج.(براي تو نباشماميدوارم بدترين زمامدار . دار آني تا به من بسپاري  خزانه

نشـان  ... دربارة عدالت، حق، سـتم، حـق خداونـدي،     )ع(نگاهي به گفتارهاي امام علي
دهد كه تفكيك عدالت اجتماعي از عدالت اقتصادي يا عدالت سياسي و اداري در سخن   مي

طـور    اين ابعاد را بهرسد؛ زيرا عنوان عدالت اجتماعي، تمامي   نظر مي  مشكل به )ع(امام علي
  )206: 1380موالنا، .(جامع دربر دارد
اين اصل همساني حقوق و تساوي دربرابر قانون را نه تنها در برخـورد بـا    )ع(امام علي

نـه تنهـا   ) ع(آن حضـرت . آورد  مرحلـة اجـرا درمـي     مسلمانان بلكه درمورد بيگانگان نيز بـه 
هـا    عـدالتي   اجتماعي را نيز در روزگار بـي پرچمدار توحيد اسالمي بود، بلكه پرچم عدالت 

 :اهتزاز درآورد؛ كه داستان زير، نمونة آشكاري از آن است  به
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، در يكـي از روزهـاي حكومـت خـويش، زره خـود را در دسـت يـك        )ع(امام علـي 
جاي اينكه از قدرت خـود سوءاسـتفاده كنـد، او را بـه محضـر شـريح         مسيحي ديد؛ اما به

شما براي اثبات مالكيت «: گفت) ع(شريح رو به موال. دعوا فرمود قاضي فراخواند و طرح
زره جــز از آنِ مــن نيســت ولــي «: ؛ مســيحي نيــز گفــت»خــويش بايــد شــاهد بياوريــد

بر اثبات ادعاي مالكيت خود  )ع(؛ و چون علي»شناسم  را نيز دروغگو نمي )ع(اميرالمؤمنين
 )ع(امـام . م دادگـاه را اعـالم كـرد   نفـع مسـيحي حكـم داد و خـت     اي نداشت، شريح به  بينه

محكوميت ظاهري خويش را پذيرفت و مرد نصراني زره را با خود بـرد؛ امـا هنـوز چنـد     
گامي بيش از محضر قضا دور نشده بود كه وجدانش بيدار شد و با حـالتي كـه حـاكي از    

و اظهـار   )ع(انقالب دروني بود، به نزد شريح برگشـت و ضـمن اعتـراف بـه حـق علـي      
العمـل خليفـه و قاضـي      را برداشتم تا ببينم عكـس  )ع(من عمداً زره علي«: ن گفتشهادتي

مسلمين چيست؛ و اكنون مشاهده كردم كـه عـدالت اسـالمي، شـخص اول حكومـت را      
آورد و قاضي آزادانـه براسـاس قـوانين قضـايي       دربرابر متهم بيگانه به پاي ميز محاكمه مي

بودن آيين محمـدي اسـت؛ و مـن بـه       اين گواه بر حق. دهد  نفع فرد غيرمسلمان رأي مي  به
در سـلك   ،)ع(پـروري اميرمؤمنـان    پرسـتي و عـدالت    دليل حـق   ؛ و آنگاه به»اسالم گراييدم

به فيض شـهادت  ) ع(دوستان و فداييان ايشان درآمد و در ميدان صفين در ركاب حضرت
  ) 3/401: م1965/ق1385اثير،   ؛ ابن449: 1382موسوي دانشور، ( .دست يافت

مولود  خواهي و پافشاري بر عدالت اجتماعي، اقتصادي و سياسي بود كه  همين عدالت
ها محبوب خودي و بيگانگان قرار داد و نـام او را چـون در شـاهوار     كعبه را در همة زمان

   .بر تارك تاريخ جهان انسانيت درخشان ساخت
دربارة هر يك از فضـايل   )ع(اميرالمؤمنينكه در هر يك از گفتارها مالحظه شد،  چنان

اند، ديدگاهي كه از سنّت نبوي و قرآن الهـام گرفتـه    شده ديدگاهي داشته و يا رذايل مطرح
دادنـد    العين خود قرار مـي   است؛ و در مقابل اين ديدگاه، پايبندي و عمل به اعتقاد را نصب  

،  هرگز دامن خـويش را بـه ارتكـاب آن    دانستند  كه اگر عملي را ناپسند و قبيح مي چنان  آن
شد، همة هـم خـود را بـه     بودن امري بر ايشان مكشوف مي  كردند و چون حسن آلوده نمي

كه در اين نوشتار تـالش شـد    كردند، همچنان  آراستن نفس خويش به آن امر مصروف مي
. ستمظهر كماالت و صفات ارزندة شخصيت انساني ا) ع(نشان داده شود كه آن حضرت

نظر شـد، چراكـه مصـداقي در     همچنين، در موارد بحث از رذايل، از بعد عملي آنها صرف
 .آن رابطه يافت نشد
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  گيري نتيجه. 5
از ايـن  . معنا كرد و آن را دربرابر جهل قرار داد»  كردن حقيقت چيزي  درك«توان   علم را مي

اي از   اخـالق را مجموعـه   توان بر علم به اين معنا مضاف كـرد و دانـش   نظر، اخالق را مي
ايـن  . ها پيرامون ملكات و حاالت نفساني و افعالي كه رنگ ارزشي دارد، تلقّي كرد  دانستني

تـوان آن را  بـا اخـالق     توان به بخش فلسفي اخالق محدود دانست، بلكه مي  دانش را نمي
و درحقيقـت   نوعي به مباني نظري وابسته است  عملي نيز پيوند داد و گفت اخالق عملي به

  .سازد  مبناي نظري است كه شخص را به عمل وادار مي
توان به اين حقيقت دسـت يافـت كـه گـوهر وجـود        شده، مي در مباحث مطرح دقتبا 

ايـن علـم    مسائلبر دانش اخالق اسالمي واقف شده؛ زيرا از سويي دربارة  )ع(اميرالمؤمنين
ه و از سوي ديگـر آنهـا را در عمـل    شناخت كامل يافته و مبناي نظري خود را تقويت كرد

  .نيز كه مبناي نظري داشته، بر اين امر گواه است) ع(كار بسته و عمل آن حضرت  به
توان نقطـة عطـف دانـش اخـالق       را مي )ع(كه تاريخ گواه است،  اميرالمؤمنين  چنان

تـأثير  ) ع(دانست و تصريح كرد كه تعداد كسـاني كـه از انديشـه و افكـار آن حضـرت     
گروهي همچون ابـوذر غفـاري و   : گيري آنها متفاوت است  اند، بسيارند و جهت  فتهپذير

هـاي بعـد از خـود را بـا گفتـار و        عمار ياسرها با افكار آن حضرت تربيت يافته و نسل
اي از متأخران چون   اند و دسته  تربيت كرده )ع(عملكرد خود و انتقال تعاليم اميرالمؤمنين

هـاي بعـد از خـود      جاگذاشتن آثاري مكتوب و ماندگار بـر نسـل   با به   مهران  بن  اسماعيل
  .اند  اثرگذار بوده

شخصـيتي كـه خـود     ـــ ) ص(در محضـر رسـول خـدا   ) ع(از طرفي، حضـرت علـي  
يافتة تعاليم پروردگار متعال بود ــ تعليم و تربيت يافته و بـا برخـورداري از عقلـي      تربيت

نوبـة خـود،     اند و آنها نيـز بـه    كوشيده) ع(بعد از خودرشديافته، در تربيت اهل بيت و ائمة 
م و هـا بـه تعلـي     دانستند و با آن افكار و انديشه  مي )ع(انديشة خود را متأثر از اميرالمؤمنين

  .تربيت شاگردان همت گماردند
نگـارش درآمـد و     بـه  )ع(از آنجا كه دانش اخالق در اسـالم در زمـان حضـرت علـي    

دادن نقش و   توان براي نشان  گار مكتوب نسل به نسل انتشار يافت، ميعنوان ميراث ماند  به
صـورت مانـدگار داشـته،      در گسترش و پيشرفت اين دانش بـه  )ع(تأثيري كه اميرالمؤمنين

مانده از اعصار مختلف را كه در زمينة اخالق به رشـتة تحريـر درآمـده اسـت،       آثار برجاي
اتي كه كاتبان اين آثار از انديشه و كالم گهربـار اميـر   بررسي كرد و با ديدگان خود بر الهام
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در  )ع(اند، نگريست و بر اين مطلب تأكيد كرد كه نقش حضـرت   دريافت كرده )ع(مؤمنان
  .شكوفايي و گسترش دانش اخالق اسالمي بسيار مهم و غيرقابل انكار دانست
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  .مطبوعاتي اشرفي
: ، مقدمــه و تصــحيح و تعليــقشــرح غــررالحكم و دررالكلــم). 1384(محمــد  تميمــي آمــدي، عبدالواحــدبن

  .مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: الدين محدث، چاپ ششم، تهران  سيدجالل
  .يهاسالم: ، چاپ اول، تهرانالعقول  ترجمة تحف). 1380(جعفري، بهزاد

  . دفتر نشر فرهنگ اسالمي: ، چاپ هفتم، تهرانالبالغه  ترجمه و تفسير نهج). 1376(جعفري، محمدتقي
  .دارالمعرفة: ، چاپ دوم، بيروتالصحاح  معجم ).ق1428(حماد  بن  جوهري، اسماعيل

  .انتشارات جامعة مدرسين: ؛ قمالظاهرة  اآليات  تأويل). ق1409(الدين  حسيني استرآبادي، شرف
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: ، تهراندانش مسلمين). 1357(حكيمي، محمدرضا

: ، چـاپ اول، دمشـق ـ بيـروت    القـرآن   المفردات فـي غريـب  ). ق1412(محمد  بن  راغب اصفهاني، حسين
  .ميةدارالعلم دارالشا

مركـز نشـر   : جـا   چـاپ اول، بـي   ،)السـائرين   شـرح منـازل  (ها   راه و رسم منزل ).1379(اإلسالمي، علي  شيخ
  .فرهنگي آيه

  .دارالرائدالعربي: ، لبنان ـ بيروتاإلسالم  الشيعه لعلوم  تأسيس ).ق1401(صدر، حسن
مؤسسة : جا  ، ترجمة سيدمحمدباقر موسوي همداني، بيالميزان في تفسيرالقرآن ).تا  بي(طباطبايي، محمدحسين
  .مطبوعات دارالعلم

  .األعلمي  مؤسسه: ، تحقيق جمعي از علما، بيروتاألمم والملوك  تاريخ). تا  بي(جرير  طبري، محمدبن
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كتابفروشـي  : ، تحقيـق سـيداحمد حسـيني، چـاپ سـوم، تهـران      البحـرين   مجمع ).1375(طريحي، فخرالدين
  . مرتضوي

: ، تصحيح و توضيح مجتبي مينوي و عليرضا حيـدري، تهـران  اخالق ناصري ).الف1369(طوسي، نصيرالدين
  . انتشارات خوارزمي

سـازمان  : الدين، چاپ اول، تهـران   اهتمام سيدمهدي شمس  ، بهاألشراف  أوصاف ).ب1369(طوسي، نصيرالدين
  .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

، تحقيـق سيدهاشـم رسـولي محلّـاتي، چـاپ      تفسير نورالثقلين). ق1415(جمعه  بن  عروسي حويزي، عبدعلي
  .يانانتشارات اسماعيل: چهارم، قم
  .انتشارات هجرت: العين، چاپ دوم، قم). ق1410(احمد  بن  فراهيدي، خليل

انتشـارات  : جـا   ، ترجمة محمدباقر ساعدي، چاپ ششم، بياخالق حسنه). 1365(فيض كاشاني، محسن
  . پيام آزادي
  .نشر اسالميه: ، چاپ دوم، تهرانالكافي ).1362(يعقوب  كليني، محمدبن

  . العربي  دار إحياءالتراث: لبنان ـ بيروت ،بحاراألنوارالجامع لدرر أخباراألئمةاألطهار). ق1403(مجلسي، محمدباقر
  .انتشارات علمية اسالمي: جا  بي ،الحيوة  عين). 1348(مجلسي، محمدباقر

  .انتشارات اميركبير: ، چاپ اول، تهراناخالق در قرآن). 1372(مصباح يزدي، محمدتقي
  .انتشارات صدرا: ، قم)حكمت عملي(آشنايي با علوم اسالمي ).  1377(مطهري، مرتضي
  . انتشارات صدرا: وپنجم، تهران  ، چاپ چهلالبالغه  سيري در نهج). 1389(مطهري، مرتضي

ــدجواد  ــه، محم ــي  ).1386(مغني ــفةاألخالق ف ــالم  فلس ــم  اإلس ــافي، ق ــين ص ــة عبدالحس ــة : ، ترجم مؤسس
  .اإلسالمي  دارالكتاب

اإلمـام  سـة مـدر : ؛ چـاپ اول، قـم  اخالق در قرآن). 1377(مكارم شيرازي، ناصر؛ با همكاري جمعي از فضال
  .)ع(طالب ابي  بن  علي

مقـاالت برگزيـدة همـايش      مجموعـه ، »، تنديس عدالت اسالمي)ع(امام علي «). 1382(موسوي دانشور، رضا
مؤسسـة چـاپ و انتشـارات دانشـگاه امـام       :، چاپ اول، تهـران )ع(عدالت اجتماعي و اميرالمؤمنين علي

  .)ع(حسين
  . 18، ش كتاب نقد، »و ابعاد عدالت اجتماعي )ع(امام علي«).  1380(موالنا، حميد

  .نا  بي: ، تهرانعلم اخالق). 1330(نبهي، عبدالرحيم
  . مؤسسة انتشارات هجرت: ، چاپ اول، قمالسعادة  معراج ).1371(نراقي، احمد
الـدين مجتبـوي، چـاپ اول،      ، ترجمة سـيدجالل )علم اخالق اسالمي(السعادات   جامع). 1367(نراقي، مهدي

  .انتشارات حكمت: جا  بي


